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 یرت   ۱۹-رام

 شروین وکیلی

رام )روزشمار ایرانیِ معنادار( کوششی است برای بازسازی تقویم روزشماری معنادار برای ایرانیان، به شکلی که مناسبتها 

ی امروزینی که روزهایمان را پوچ و پوک سالگردهای منسوب به روزها عینیتی علمی داشته باشد و زمان روزمره و معنازدوده و

 ای معنادار از سالگردِ رخدادهای معنادار تبدیل کند. ساخته را به توالی

 ی طرح رام:سه گوشزد در درباره

 اند. ی میالدی ).م( یا پیشامیالدی )پ.م( ندارند به هجری خورشیدی محاسبه شدههایی که شناسهتمام تاریخ( ۱

دهید و این نکته را در  شود. هنگام نقل آن به طرح ارجاعتکمیل می ۱۳۹۶( محتوای روزشمار رام نهایی نیست و تا پایان سال ۲

 نظر داشته باشید.

  در تلگرام برایم بفرستید که در این طرح گنجانده شود: شمرجعنشانی آن را همراه با که نادیده مانده، اگر مناسبتی سراغ دارید ( ۳

(@ SherwinVakili (https://t.me/SherwinVakili)  / tel.0912-6363764 
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 نوزدهم تیر

 

خورشیدی  ۱۱۸۵هند مصادف است. در نوزدهم تیرماه سال تبار در این روز با جنبش نیروهای ایرانی 

« هاسپاهی»ی هندیان بر ضد اشغالگران انگلیسی آغاز شد. در این شورش ی سازمان یافتهاولین شورش مسلحانه

سر به  -شوندخوانده می sepoyشان در انگلیسی سربازان هندی در خدمت بریتانیا که با همین نام پارسی-

و با سربازان انگلیسی مستقر در دژ وِلور جنگیدند و دویستن تن از ایشان را کشتند. ارتش  شورش برداشتند

سپاهی را در جنگ کشت و صد تن را  ۳۵۰انگلستان به سرعت واکنش نشان داد و شورش را سرکوب کرد و 

اصل مروان ایرانی  مهربابا پیشوای پارسی آیینی نو در هند که در ۱۳۰۴بعدتر اعدام کرد. در همین روز به سال 

 اش را آغاز کرد.ی سکوت چهل و چهار سالهنام داشت، روزه

 

 

 

 

 

 

 

 مهر بابا    !محاکمه میمونی در حاشیه
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 آمریکا فلوریدا را از اسپانیا گرفت، ۱۲۰۰این روز با رخدادهای سیاسی ریز و درشتی هم قرین است. در  

سازی سیاست کمونیستی در بلغارستان تورم در این کشور به رکوردی جهانی دست یافت. بال پیادهبه دن ۱۳۲۵در 

مجلس پاکستان  ۱۳۵۲شد! در رسید. یعنی هر یازده ساعت قیمتها دوبرابر می ۴۶/۳۴۸نرخ تورم در این روز به 

 مهور روسیه شد.بوریس یلتسین نخستین رئیس ج ۱۳۷۰استقالل بنگالدش را به رسمیت پذیرفت، و در 

هجری خورشیدی  ۵۹۱کند. چون در این روز به شکل جالب توجهی با گرما هم پیوند برقرار می 

درجه رسید  ۵۷ی مرگ در نوادا به دمای دره ۱۲۹۲سوزی بزرگ لندن این شهر را با خاک یکسان کرد و در آتش

 که باالترین دمای ثبت شده در سطح زمین است!

 

 

 

 

 

 

 ژان کالون   ماهاتیر محمد   ارماهواره تلست

 

دادرسی مشهور به  ۱۳۰۴ی تکامل است. در این روز به سال مضمون دیگر روز نوزدهم تیر، نظریه 

در شهر دیتون در تنسی آغاز شد. در این محکمه معلمی به نام جان اسکوپس به خاطر تدریس « ی میمونمحاکمه»

ن همه بگیر و ببند بنیادگرایان مسیحی آمریکایی اثری در پیشرفت شد. با ایی تکامل در مدرسه محاکمه مینظریه



4 

 

ها نشان داد که خاستگاه انسان کنونی آفریقاست ی وراثتی بازمانده از نئاندرتالتحلیل ماده ۱۳۷۶علم نداشت و در 

ا های کنونی بین صد تا دویست هزار سال پیش در آفریقو حوای تکاملی  یعنی مادر مشترک هومو ساپینس

 به فضا پرتاب شد. ۱۳۴۱ی مخابراتی جهان به تام تِلستار هم در زیسته است! در این بین اولین ماهوارهمی

(، مارسل ۱۲۳۵(، نیکوال تسال )۱۲۰۹(، کامیل پیسارو )۸۸۸زادگان نامدار این روز عبارتند از ژان کالون ) 

میالدی(، تای زونگ امپراتور دودمان تانگ  ۱۳۸(. هادریان امپراتور روم )۱۳۰۴( و ماهاتیر محمد )۱۲۵۰پروست )

(، و عمر شریف هنرپیشه ۲۱۰الرشید )هجری خورشیدی(، زبیده بنت جعفر دخترعمو و همسر هارون ۲۸چین )

 اند.( هم در این روز درگذشته۱۳۹۴)

 

 

 

 

 

 

 کامیل پیسارو    مارسل پروست   در نقش دکتر ژیواگو عمر شریف

 

 


